
 
  

  

 های استقرار و اجرای نظام پیشنهادها بررسی و شناخت چالش
  )1(های دولتی ایران در سازمان

  )هاي دولتي استان قم سازمان: مطالعه موردي(

  ∗دکتر ابوالفضل سهرابی
   دانشگاه تهران،دانشکده مدیریت، پردیس قماستادیار 

  )9/7/85، تاریخ تصویب 30/4/85تاریخ دریافت (

  چکیده
ها   حل  ها و راه    کوشد ایده   نظام مدیریت مشارکتی که نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یک سازمان با مدیریت آن است می                

های سازمان را جلب نماید و       نفع  ت ذی  به اهداف فردی و سازمانی بسیج کند و از طریق مشارکت کلیه کارکنان، رضای              رسیدنرا برای   
  .های آن، نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان است از جمله زیر سیستم

های اجرایی بخواهد شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها          ریزی کشور، موظف گردید از دستگاه       در ایران سازمان مدیریت و برنامه     
هـای    تعـدادی از دسـتگاه  .)48، ص 1381ریزی کشور،  ابع انسانی سازمان مدیریت و برنامهمعاونت امور مدیریت و من(را ایجاد نمایند   

ریزی استان نسبت به اسـتقرار و اجـرای           اجرایی استان قم هم بتبعیت از مصوبه شورای عالی اداری کشور و سازمان مدیریت و برنامه               
های دولتی با  های تحقیقی با عنوان فوق اجرای این نظام در سازمان نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها اقدام کردند؛ اما بر اساس یافته       

هایی که از مدیران، کارمندان، دبیران و اعضای شورای پذیرش و پیشنهادها  ها با توجه به پرسش    هایی مواجه بوده و این چالش       چالش
  :شوند بندی می های دولتی به عمل آمده در سه دسته اصلی طبقه در سازمان

  ناکافی مدیران ارشد از استقرار و اجرای این نظام؛ـ حمایت 
 ـ ناکافی بودن بودجه و اعتبارات؛

 ها در سطوح مختلف سازمان؛ ـ ناکافی بودن آموزش
عمدتاً مبانی نظری اسـت  ) مقاله حاضر (مقاله اول   : شوند  ـ مطالب تحقیق حاضر به دلیل گستردگی در دو مقاله جداگانه ارائه می            

 شوند و مقاله دوم نتایج مطالعات میدانی است؛ ی یک پیشنهاد و عوامل اثرگذار بر نوشتن و ارائه آن مطرح میها و در آن ویژگی
توانـد در بهینـه سـازی ایـن نظـام مـوثر باشـد و                 ها از سوی دست اندرکاران ارائه شده می         ـ پپیشنهادهایی که برای رفع چالش     

  .ازی نمایدسازمانهای دولتی را در استقرار مدیریت مشارکتی ی
  : واژگان کلیدی

  مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادها، سیستم پیشنهادهای کارآمد،

                                                 
 Email: A.sohrabi.@ut.ac.ir 0251 6166184               :تلفن نویسندهَ ∗

 فرهنگ مدیریت
  1385سیزدهم، تابستان ، شماره چهارمسال 
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  مقدمه

 4 با توجه به بند      ،10/12/1379ن جلسه مورخ    ی کشور در هشتاد و هشتم     ی ادار ی عال یشورا
 یج حاصـل از اجـرا     ی شـورا و در نظـر گـرفتن نتـا          7/6/1377 مورخ   8784/12/1مصوبه شماره   

را بـه   هـا     شنهادیـ  پ یرش و بررسـ   ی استقرار نظام پذ   ، " ها  شنهادی پ یرش و بررس  ینظام پذ  "  یشیآزما
ط ی کـه شـرا  ییاجراهای  ه دستگاهی و از کل ی تلق یت مشارکت یرین مرحله در استقرار مد    یعنوان اول 
ت و ضـرورت    یـ  خواست با توجـه بـه اهم       ؛ را داشته باشند   یمشارکتهای     استقرار نظام  یالزم برا 

ت و توان   یش رضا ی و افزا  ییاجراهای     دستگاه ی و اثر بخش   ییارکنان در باال بردن کارا    مشارکت ک 
  .ندی مربوطه اقدام نمایو ساز و کارهاها   نسبت به استقرار روش،آنان

شنهادها اشاره شـده  یت نظام پیازعوامل موثر در موفقای   ان مسأله به پارهین مقاله و در ب  ی در ا 
انـد؛     گرفته  مورد توجه قرار   ،سازند  می رو هن نظام را با مانع روب     ی ا یبخش که اثر  ی از موانع  یو برخ 

 ،د داشته باشـد   ی را با  ییها یژگیشنهاد اثربخش چه و   یک پ یکه   نیشنهاد و ا  یل درباره پ  یتفضسپس ب 
  .بحث شده است

  یخچه مختصر نظام پیشنهادهاتار

 گـردد   ی برم 1880هم و سال    شنهادها به اواخر قرن نوزد    ی نظام پ  یریبه کارگ که  شود   یگفته م 
ـ  در کارخانه جنرال الکتر    1906کا در   یشنهاد در امر  یپهای    ستمین س ی از اول  یکیو   ک شـروع بـه     ی

ـ شنهاد در هـر اداره و       یـ  صـندوق پ    نصب کار کرد که شامل    ک دسـته کاغـذ بـود کـه کارکنـان           ی
سـاس گـزارش     بـر ا   .نوشـتند   می  آن یات رو ید و عمل  ی بهبود تول  ی خود را برا   یعملهای    شنهادیپ

 ،شنهادیـ  پ 247109 مجمـوع    ی بـرا  ، منتـشر شـد    1968عملکرد شرکت جنرال موتور که در سال        
  .زه به کارکنان پرداخت شده بودی دالر جا14295387حدود 

ـ ی با در1985تا در سال  یدر ژاپن شرکت ماتسوش     مقـام اول  ،شنهادیـ  پ000/000/6ش ازیافت ب
  .وردآبه دست ها  ن تمام شرکتیرا در ب

شده کـه از سـال        می ادی یین شرکت ها  ی از اول  یکی به عنوان    یران از شرکت کنتورساز   یادر  
هـا    شنهاد در آن ارائـه و از آن       یـ  پ 14940 تعـداد    1377اده نموده و تـا سـال        ین نظام را پ   ی ا 1368
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  . عدد اجرا شده است1196
 ی ادار ی عـال  ی بر اساس مـصوبه شـوار      ، به بعد و بر اساس آنچه در مقدمه ذکر شد          1377از  

 شـده انـد کـه    یی اجرایها  دستگاههای شنهادی نظام پی موظف به اجرای دولتیها کشور سازمان
 نظـام   ی مختصر آن است که استقرار و اجرا       ین بررس ی نکته قابل مالحظه در ا     .ن روند ادامه ارد   یا
 و کـار  د سـر یـ گر ابتدا در صنعت که بـا تول   ی د یتیری مد یکردهای از رو  یاریهمانند بس ها    شنهادیپ

 از آن شده و بعد از آن به بخش خدمات منتقل شده و در واقـع بخـش       ی وارد و بهره بردار    ،دارد
ـ  ا ید اسـتفاده کنـد امـا دوگـانگ        یـ ن نظام در بخـش تول     ی ا ی کرده از دستاوردها   یخدمات سع   نی

شنهادها در بخـش خـدمات اگـر        یـ  نظـام پ   ی است و طبعا اجـرا     یر قابل انکار  یمسأله غ ها    بخش
 آن در بخش صنعت نباشد حداقل مسائل و مشکالت خـودش را دارد و  یاده سازیاز پمشکل تر  

ـ ن نظام در بخش خـدمات با      ی ا ییان و دست اندرکاران اجرا    یاست که مجر  ای      ن نکته یا د بـه آن    ی
  .توجه داشته باشند

  ان مسألهیب

 .ده اسـت  یت ا یری مد یت منابع انسان  یری مد ی کارآمد ین ابزارها یتر ی از قو  یکیبدون اغراق   
نـد  ی فرا ،شنهاد هـا  یستم پ ی س یعنی ،دهیمختلف ا های    ده به دنبال آن است که تمام کانال       یت ا یریمد

 یرا کـاربرد خاصـ  یب کند ز یکنترل را با هم ترک    های    ت جامع و حلقه   یفیت ک یری مد ،بهبود مستمر 
   .)1، ص 2003 ،سندر(ست ها  در سازمانی نوآوری براییت دانایریاز مد
هـا    ن آن یپردازد تا از بهتر    ها می   دهی ا یابی و ارز  یک به گردآور  یستماتیبه طور س  ده  یت ا یریمد

ـ  جد ی و انـسان   ی استفاده کنـد و منـابع مـاد        یدر موارد ضرور   ـ  را از طر   یدی هـا و    یق اسـتراتژ  ی
افتـه  یش  یزش افـزا  یـ افتـه و انگ   یکـاهش   هـای     نـه ی هز ،شرفتهیپهای    ندی فرا ،نوآورانههای    فراورده

  .وردکارکنان به دست آ
ت یرین مـد ی از ارتباط بیده شکلیت ایریمدهای   از کانالیکیشنهاد موفق به عنوان    یستم پ یس

 در  ی دو طرفـه بـه کارکنـان نقـش         ین کانال ارتباط  ی ا .رساند  می و کارکنان است که به هر دو سود       
 ی،ش کارآمـد  یکنـد و بـه افـزا        می  اعطا یاتیعملهای    هیسازمان و رو  های    استیمشخص کردن س  

ـ  از مـوارد ا یاریپردازد و در بس   می ت کاالها و خدمات   یفی و ک  یمنی باالبردن ا  ،عاتیضاحذف   ن ی
  .کند  می کمکیمیستم به توسعه کار تیس

 یزیـ د کـه چـه چ  ینما  میانیکند و ب  می دایشنهاد موفق از سوی کارکنان ارتقا پ      یستم پ یک س ی
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 از  ی در واقـع بخـش     ،شـود   می دهشنهاد خوان ی از آنچه پ   یرا برخ ی ز ،سازد  می شنهاد خوب را  یک پ ی
 ی کارکنـان منبـع قابـل ارزشـ    یهـا  دهیدانند که دانش و ا ها می  سازمان.کار روزمره کارمند هستند 

ع ی وسـ  یط کار ی از مح  ین بخش یچن هم. باشد ی به منابع م   ی دستاب ی برا یستم راه ین س یهستند و ا  
کنـد    مـی  قی را تـشو   یریـ م گ یک کارکنان در حل مسأله و تصم      یستماتی است که مشارکت س    یتر
  .)3، ص2006 ،انکویب(

  : عبارتند ازعمدتاًها  شنهادیت نظام پیعوامل موثر در موفق
ـ ها در استقرار ا    ت سازمان یری مد ی و واقع  ی جد یبانیپشتـ   هـای    شنهادیـ  پ ین نظـام و اجـرا     ی
   ؛سازنده
 ؛تمسین سی از ایان متخصص و مجرب در استقرار و بهره برداریوجود مشاوران و مجرـ 

 ؛رخانه فعال و موثریجاد دبیاـ 

  ؛ح کارکنانیآموزش صحـ 

 ؛ها دهیق ای دقیکارشناسـ 

 ؛اند  بودهی که دست اندرکار واقعیه کسانیپرداخت پاداش مناسب به کلـ 

 .یادوارهای  یو بازنگرها  شنهادیرش پی و پذی نظام بررسیابیارزـ 

ـ  ین س ی از ا  یاما به زعم صاحب نظران در موارد       ء ار بـد اسـتفاده شـده و مـورد سـو           یسستم ب
ـ     نآای       کـه عـده    ی به طـور   ،برداشت قرار گرفته است     از یاری بـس .انـد  دهیـ  ناما مـسم  یرا اسـم ب

، انـد   ه نمـود   جـاد یب کارکنان به ارائه طـرح ا      ی ترغ یستم را برا  ین س ین حال که ا   یدر ع ها    سازمان
نـه  هـای     پاداش داده شده و طـرح     ها    شنهادی پ ،م شده یتسلها    دهی ا ی بررس ی برا یا تهیبه کم ها    طرح

 ، اوالیعنـ ی ؛ وجـود داشـته اسـت     یقه سـنت  ین طر ی بر ا  یی اما کمبود ها   ،چندان خوب رد شده اند    
 نادرسـت  یف ارائه کننـده و زمـان بنـد   ی ضعی ارتباطیها  مهارت،تهی محدود کمی شناخت ییتوانا

ـ  ی از افراد اصال طرح    ی برخ ،ای ثان  است؛، ستم شده یباعث ضعف س   ه نکـرده و گفتـه انـد کـه           ارائ
   )2، ص2002،ستن مارک( ما ارزش مطرح کردن ندارند های  دهیم ایکن  میاحساس

ـ  کار در مشاغل خالق مشغول هـستند و ا         یروین% 6کا فقط   یطبق گزارش وزارت کار امر     ن ی
ک، یـ  نات یمـاج یا( مانده مورد استفاده قرار نگرفته اسـت      یباق% 94 بالقوه   یدهد که نوآور   ینشان م 
  ).1، ص 2006

خـصوص   رو شده و بـه      ه روب ییها با چالش ها     از سازمان  ین نظام در برخ   یران استقرار ا  یدر ا 
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قـات  یاز تحق ای      امده که بـر اسـاس پـاره       یبه دست ن  ای      ج قابل مالحظه  ی نتا ی دولت یها در سازمان 
  :از جمله عبارت بوده اند ازها  شنهادی نظام پیانجام شده موانع اثر بخش

  :شامل) یتیریعوامل مد(دها اشنهیران در مورد نظام پی مدیر واقعیرات غتصو) الف
  ؛جاد تحول در کارهایه ایران به وضع موجود و نداشتن روحیش از حد مدی بیدلبستگـ 
 ی؛تیریمدهای  ترس از کاهش قدرت و آشکار شدن ضعفـ 

 ؛شنهادهای حاصل از نظام پیای با مزایینا اشناـ 

 ؛باطات موثر و مطلوب با کارکنان ارتیضعف در برقرارـ 

 ی؛ریم گی در تصمیانحصار طلبـ 

 .یتری حل مشکالت سازمان از جانب مدی برا " ییدرونگرا "  به  " ییبرونگرا " ح یترجـ 

  : شامل)یعوامل پرسنل(عوامل مربوط به کارکنان ) ب
  ؛ کارکنانی و روحی فکریمادگعدم آ عدم بلوغ و - 
   ؛ الزمیشخص نداشتن تخصص ومهارت - 
   ؛ به سازمانی و وابستگیریت پذیولؤ مس،ن بودن حس تعلقیی پا- 
  ی؛ت شغلی عدم امن- 
  . ها شنهادی پی برایی احساس عدم ضمانت اجرا- 
  :ای شامل  بودجههای  تیمحدود) ج
  ؛ سازمانیبراها  شنهادینه بر بودن استقرار و اجرا و مداومت نظام پی هز- 
   . اعطاء پاداش به کارکنانیرابای    نداشتن ضابطه- 
  گر یکدیران و نسبت به یزان اعتماد کارکنان نسبت به مدین بودن میپائ) د
  ؛ و مشارکتیع نبودن فرهنگ کار گروهی شا- 
  .)1382،  پوریمحمد عل ( یریه انتقاد پذی عدم روح- 
هـای    چـالش ی آن اسـت کـه بـه بررسـ         یق حاضر درپ  ینک با توجه به موارد ذکر شده تحق       یا

 ی دولتـ یها  سازمانی،مطالعه مورد (ران  ی ا ی دولت یها در سازمان ها    شنهادی نظام پ  یاستقرار و اجرا  
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ـ  مجر ، کارکنـان  ،رانی مـد  ،بپزدازد و با استفاده از نظرات صـاحب نظـران         ) استان قم  ان و دسـت    ی
 .دی نمایارینه از آن یها را در استفاده به ن نظام سازمانی ایاندرکاران استقرار و اجرا

  شنهاد یپمعنای 

ق ارتباط برقرار کـردن     یده به ذهن از طر    یک ا یند تبادر   یشنهاد را فرا  یفرهنگ لغت اکسفورد پ   
ـ اق ارتباط بـا     یک فکر از طر   یله آن   ی که به وس   یندی فرا ،کند  می فیگر تعر یدهای    دهیبا ا  هـای    دهی
  .شود  میلی تبدیگریگر به فکر دید

کارکنـان بـه    های     اشاره دارد که از تالش     ییه کوشش ها   ب »شنهاد کارکنان یپهای    ستمیس«واژه  
 خـدمت  ،ط کـار ی در مح یی کارا ،ت محصول یفیش ک ینه و افزا  ی در هز  ییدن به صرفه جو   ید رس یام

سـاده  هـای   از قرار دادن صـندوق ها    ن کوشش ی دامنه ا  .برند  می  استفاده یط کار یا شرا ی یبه مشتر 
ـ  ا ینی بـازب  ی بـرا  یی هـا  تـه ی بـا کم   یرسمهای     برنامه یشنهاد تا اجرا  یپ و پـاداش دادن بـه      هـا     دهی

 ینـه بهبـود زنـدگ     ی در زم  یتوانند از موضـوعات    ها می   دهی ا .رفته شده گسترده است   یپذهای    پاداش
 کـه در سـال مبـالغ        ی تـا مـسائل دامنـه دار       یخچال در اتاق غذاخور   یک  ی مثل قرار دادن     یکار

ت یـ ک موقع یشنهاد  یستم پ یسهای     برنامه .د گسترش داشته باشن   ، پس انداز به دنبال دارند     یهنگفت
 یتر را بـرا  شی بیی و صرفه جویی کارکنان و کارایتر را برا شی مشارکت بیعنی ،برد است ـ  برد
  .ران در بر داردیمد

 رفتار خـالق و  ) الف: است یک رفتار نوآورانه از دو جنبه قابل بررس       یشنهاد به عنوان    یارائه پ 
طـه  یهـا در ح  داند که به مهـارت   می  خالق ییرا کارها ها    شنهادیق پ  رفتار خال  . ابتکار در عمل   )ب
 بـه   ی ابتکار هم جلوه خاصـ     .کند  می دایت خالق ارتباط پ   یها در تفکر خالق و شخص       مهارت ،کار
 در  یی داشتن نگرش بلند مدت و توانا      ، فعال بودن  ی، خودجوش یعنی ابتکار   .بخشد  می ده خالق یا

  .ن بردن موانعیاز ب
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  مدل نظری سیستم پیشنهادها  :1شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1141، ص 1999فریز و دیگران، 
 آن کار شـود و بـه        یشود رو   می کهای      دهی ا .ده است یداشتن ا ها    شنهادیستم پ ی س یعامل اساس 

ـ نـد داشـتن ا   ی فرا . ارائه نمود  یشنهادیتوان پ  یده نم یرا بدون ا  ی ز ،ل گردد یشنهاد تبد یپ م ی تـسل ،دهی
  .شود  میها اشاره  است که به آنییر هایر متغیت آن تحت تاثیفی کیابینمودن و ارز

ـ  است که با   یر عملکرد یک متغ یک کار مشخص و     یشنهاد  یارائه پ  ـ د فا ی  و امکـان    یده منـد  ی
 هـم   یری امکان پذ  ،از باشد یزه مورد ن  یده دارد که همراه با توان و انگ       ی فا ی وقت . داشته باشد  یریپذ
  .ریا خیند آن را انجام دهد توا ی میا شخصیکه آ نی ایعنی

ـ  .کننـد   می  را مطرح  ی شروط یری و امکان پذ   یده مند ی فا ،شنهادیده و ارائه پ   یدر داشتن ا   ک ی
 مناسـب بـه رسـالت       یشنهاد پاسـخ  یـ ستم پ یـ ا س ی در رابطه با آن است که آ       یریجنبه از امکان پذ   

ست و افراد اگـر      مهم ا  یلی پاسخگوبودن خ  .ریا خ ی هست   )ستمیپاسخگو بودن س  (  سازمان   یفرع

  

نوشتن و . 10
 تسلیم کردن

 کار بهتر/هاانگیزه.3

 پاداش/هاانگیزه.4

 خوداثر بخشی.5

 داشتن ایده.6

 پاسخگویی سیستم.7

 موانع پیشنهاد.8

 حمایت سرپرست.9

  

پیشنهادهای . 11
 پاداش داده شده

عوامل . 1

  شخصی

  ابتکار) الف

  توانمندی) ب

ــات ) ج توقعــــ

ل ق

عوامل . 2

  شخصی

 پیچیدگی) الف
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کنـد و در زمـان ممکـن آن را            می سته عمل یرا به طور شا   ها    شنهادیباور داشته باشند که سازمان پ     
  بـر  ی به موانع سـازمان    یریگر امکان پذ  ی جنبه د  .کنند  می دای پ یتر شیل ب ی تما ،آورد  می به اجرا در  

ا ممانعت خود   یت  ین حما ین عوامل ا  یتر  ت سرپرست است و از مهم     یگردد و عامل سوم حما     می
 را ی که نـوآور یتوانند بر جو  میها  آناوالً،: از دو راه اثر گذارندها    سرپرست .باشد  می سرپرست

ق یهـا از کارکنـان دارنـد باعـث تـشو             که آن  ی انتظار ،اًی ثان ؛کند اثر گذارند    می ا ممانعت یت  یحما
ت سرپرسـت بـر     یوانع و حما   م یی،ب سه عامل پاسخگو   ین ترت ی بد .شود  می شنهادیها به ارائه پ     آن

 »یـده ا« یطـ ین عوامل مح  یتواند صرف نظر از ا      می ک فرد ی .گذارند  می شنهاد اثر ینوشتن و ارائه پ   
  . آن را ارائه نخواهد کرد، نداندیتیط را حمای اما چنانچه مح،داشته باشد

 .میگـرد   مـی  ر دارند بـر   یده و ارائه آن تاث    یکه هر دو بر داشن ا     ها    زهی و انگ  یاکنون به اثر بخش   
 یک عامل مهم بـرا    ی .ندیآ  می  به حساب  ی عوامل داخل  ،)یطیمح (یرونین دو برخالف عوامل ب    یا

 و انجـام    یش در سازمانده  ی ها یی است که به عنوان قضاوت فرد از توانا        ی اثربخش ی،ریامکان پذ 
 عـالوه    بـه  .شنهاد باور داشته باشد   ی خودش در ارائه پ    یید به توانا  ی شخص با  .کند  می تیکار حکا 

 یت خاص یط نامطمئن اثر بخش بودن اهم     ی همراه است و در شرا     ییها ینیقید با نا  یده جد ید ا یتول
  . داردی در پیکند و نوآور  میتیجاد امنی ایب خود اثر بخشین ترتی بد.دارد

ط کـار را بهبـود      یتوانند شرا   می کنند  می  که فکر  ی افراد زمان  . در بردارد  یج مثبت ید بودن نتا  یمف
ن ممکـن   ی به دنبال دارند که ا     یمالهای     قبول شده پاداش   یشنهادهای پ .کنند  می دایزه پ ی انگ بخشند
  . باشدیزه مهمی انگ،است

 هـستند کـه     یکلهای    ری شغل هم نقش دارند و متغ      ی و عوامل محتو   یبه عالوه عوامل شخص   
 کنتـرل و    ینـ عی ، شـغل  ای عوامـل محتـو    .گذاردنـد   مـی  شنهاد اثـر  یده تا ارائه پ   یشتر بر داشتن ا   یب
ـ تواند با تعـداد ا      می ط کار ی کنترل بر مح   . هستند یریپذ  عوامل امکان  زء ج یدگیچیپ رابطـه  هـا     دهی

ش را  یها د مهارت ی است و شخص با    ین معناست که کار چالش    یاد به ا  ی ز یدگیچیداشته باشد و پ   
  .د باشدیجدهای  دهیاد کند و به فکر ایز

 ، چهارگانـه ابتکـار    یرهـا ی متغ .ردیـ گ  مـی  قـرار  یدگیـ چیر کنترل و پ   ی هم تحت تاث   یاثر بخش 
 توانند به طـور مـشخص در        ی نم ، هستند یکلهای    ری که متغ  ی توقعات معقول و نواور    ی،توانمند

 .کننـد   می داید بودن ارتباط پ   ی مف یرهایتر به متغ   شی گرچه ب  ، شوند یبند د و ممکن بودن گروه    یمف
د یـ تر به فکر تول شیشوند و ب  میر کار فعال ترب افراد د  ین ترت ی فعال بودن است و بد     گویاابتکار  

 با مشارکت در کـار و       ین توانمند ی همچن .شود  می  منجر یش اثر بخش  ین به افزا  یافتند و ا    می دهیا
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ـ ات معقول با داشتن ا    ع توق .کند  می دایتر رابطه پ   شیشنهاد و تجربه ب   یده و پ  یا ده مـرتبط خواهـد     ی
ـ زه ز یـ هـا انگ    ز آن ی ن .ه دنبال اطالعات هستند    ب ، که توقعات معقول دارند    یبود و افراد    دایـ  پ یادی

 یده پـرداز  ین نظر با ا   ی هم از ا   یورآ نو .ر دهند ییط کار را تغ   ی بپردازند و شرا   ییده ها یکنند تا ا   می
ـ ر دهد و بـه دنبـال ا       یی بهتر شدن تغ   یخواهد کارها را برا    یرابطه دارد که انسان نوآور م      و هـا     دهی

ـ  یستیبا .تر است  شی ب یشنهادهایپ  وجـود داشـته باشـد       ی همبـستگ  ی و اثـر بخـش     ین نـوآور  ی ب
  .)1141ص ،1999ز،یفر(

  : پایه استوار است4سیستم پیشنهاد موفق بر 
  ؛ک فرض استیده یرش ای پذ)الف
  ؛)نه بر اساس شانس( باشد ها  شنهادی پید برای با)پاداش( پرداخت ) ب
  ؛کمک کنندها  دهیان به رشد ای مرب)ج
 .ندآیسوی خود افراد به اجرا در از ها  دهی ا)د

  .پذیرفتن ایده یک فرض است) الف
ـ ریگ  می  در نظر  یشوند و وقت    می شرفته اجرا یده پ ی ا 000/700ش از   یوتا ساالنه ب  یدر تو  د کـه   ی

ت را  یـ فیرا کـاهش و ک    هـا     متی سال توانسته ق   50 یبیعات به مدت تقر   ین شرکت با حذف ضا    یا
 یی دالر صرفه جـو    100 شرکت فقط    یده برا ی اگر هر ا   .گردد  می ن عدد قابل تامل   ی ا ،ش دهد یافزا

 یزیـ گـردد و چ     مـی   بر ی به مشتر  000/000/70ش از   ی ب یی مقدار صرفه جو   ،به دنبال داشته باشد   
  . به شرکت وجود نخواهد داشتی وفادارکردن مشترین برایبهتر از ا

که نیازمند برنامه ریزی و منابع        ناین همه ایده با توجه به ای       " شود که     جا سواالتی مطرح می    در این 
  . " شوند ها را اجرا میکند؟ چگونه اولویت بندی می آیند؟چه کسی آن هستند، چگونه به اجرا در می

شوند و به اجـرا       می می تسل یخالق پس از مستند ساز    های    دهین است که ا   ین سوال ا  یپاسخ ا 
ـ  امـا ا   ، دارد ینیند بـازب  یک فرا یا  شود گرچه مطمئن    می میده تسل ی که فرم ا   ی زمان .ندآی   می در ن در  ی

ـ افتد چون سرپرست شخص ارائه کننده همـراه ا       می حداقل و با سرعت ممکن اتفاق       ،ده هـست ی
سـازد و     مـی   اجـرا فـراهم    ی را برا  یابی و منبع    یکند و او زمان بند      می فرد با سرپرست خود کار    

د نتوانـد در اجـرا دخالـت داشـته          قدر وسعت داشته باشد که فـر       نآده  یافتد که ا    می  اتفاق بندرت
  . وجود نداردیگری انتقاد فرد دی برایی چون جا؛ردیگ ی هم صورت نمیتی به عالوه شکا؛باشد

  . دیریپاداش در نظر بگها  دهی ایبرا) ب
ـ باهـا     انـد پـاداش    ده شـده کـه گفتـه      ی بارها شن  ،زن سر و کار دارند    ی که با کا   یی ها یاز ژاپن  د ی
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ـ پـردازد کـه اکثر      مـی   هم ینقدهای    وتا پاداش یتو( باشد   ک به پول  ی و نزد  یرنقدیغ هـا در     ت آن ی
نـه کـه   ین زمی در ا  ی فشار ،نی بنابرا ؛شود  می ن پول از بودجه آموزش داده     یا) . دالر هستند  5دامنه  

ن است کـه از     یوتا برا ی باور تو  . وجود ندارد  ؛باشدها    دهی حاصل از ا   یین پول از محل صرفه جو     یا
 یی هـا  ییعتا صـرفه جـو    یشوند که طب    می جادی ا یبهترهای    دهی ا ،تر شی ب یاد ده یق آموزش و    یطر

ـ ا ایشان پاداش داد؟ ایده های اید به کارکنان برای حال چرا با   .در بر خواهند داشت    ن کـار واقعـا   ی
ـ  آ ؟ تفکر خالق در مورد کارشان داشته باشـند        یبراای      زهید انگ یا کارکنان با  ی آ ؟الزم است  ا اگـر   ی
  هم متوقف خواهند شد؟ها  دهین متوقف شود ا دادیپاداش مال

 اما از آنچه به دسـت آمـده         ،تر دارند  شیق ب یاز به تحق  ی پاسخ ن  ی که برا  هستند یسواالتها    نیا
ده خالق او نـه در      ی هستند که ا   ی وقت کارمند  ی برا یدر واقع جبران  ها    شود که پاداش    می حاصل

 و در خارج از زمان کـار شـکل گرفتـه            ی بعد از ساعت کار    ،ن استراحت ها  ی بلکه ح  ،ساعت کار 
 ییدا کـردن راه هـا     یـ قت کارمند وقت خودش را در خارج از ساعات کار به فکر پ            ی در حق  .است
  . گرفتی صورت نمین نبود پرداختیشبرد کار شرکت گذرانده است و اگر چنی پیبرا

  کنند  میکمکها  دهیان به رشد ایمرب) ج
ا طبقـه   یوار اداره   ی به د   " شنهادیصندوق پ  " ک  یها     در آن  ده شده اند که   ی د یاری بس یها سازمان
 خـود   ی غبـار بـر رو     ی و معمـوال مقـدار     ی و قفل  ی شکاف ین جعبه چوب  یده شده و ا   یهمکف کوب 

  .تر افراد است شی بیشنهاد برایستم پیده از غبار سمبل سین جعبه پوشی ا.دارد
  :ل استیشنهاد به دو دلیمعموال مرگ صندوق پ

ـ     تی بلکه شـکا   ،ستندی ن  " ده خالق یا " واقعا  ها    دهی از ا  یادیعداد ز ت. 1 ر یـ  غ یا انتقـا دهـا    هـا ی
  ؛سازنده اند

  ؛اند یر عملیها غ  از آنیاری بس، باشندیخوبهای  دهی ا،ده های اگر ایحت. 2
ـ  کار و فقـدان حما     یروی نامناسب از طرف ن    یشنهادهاین پ یا شـود    مـی  ت باعـث  یریت مـد  ی

  .مواجه شودشنهاد با شکست یصندوق پ
ا کارکنـان  ی آهستند؟شنهادها موفق یستم پی در سیژاپنهای  تر شرکت شیاما چگونه است که ب 

 یا در فرهنگ ژاپنـ یده بردبارترند؟ آین کردن ایران در وجیا مدیا حساس ترند؟ آ  یرک تر   یها ز   آن
  .نامند  می " دهی ایمرب "  است که آن را ی پاسخ در شخص؟ وجود داردیزیچ

 پاسـخ   ؟رنـد یپذ  مـی  راها    دهی ا ٪99ها چگونه     ن سوال که آن   ی در مورد ا   یران ژاپن یمد از   یکی
  : استداده
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هـا رهنمودهـا و پنـد و      کرده و به آنییها راهنما  و آن یرا با کارکنان بررس   ها    دهیسرپرستان ا 
ـ گو  می  او .موفق شوند ها    دهی داده اند و عمدتا کمک نموده اند تا ا         ییاندرزها ما  سرپرسـت شـ    :دی

ـ  امـا  ،ده از طرف کارمند استی گر چه ا . شماست یمرب ( ر اثـر کـار کـردن بـا فـرد مجـرب تـر       ب
 یانیـ  سرپرسـتان هـم مرب     .گـردد   می لیده خوب که بتواند عمل شود تبد      یده به ا  یهر ا ) سرپرست

  .شوند  میهستند که برندهها  مین تیب این ترتیکنند و به ا  میها را کمک دارند که آن
  وریدها را به اجرا در آ خودتان ایده) د

 ی بـرا  ،وتا وجود دارد  ی همانند آنچه در تو    ،شنهاد موفق یستم پ یک س یتا کنون گفته شد که در       
ـ ن روشن شد کـه چـرا با    ی همچن .ستیموجود ن ) لیض و طو  یعر ( یبوروکراسها    دهی ا یابیارز د ی
ـ  است که در رشـد ا      ی شخص یکه مرب  نیده خوب پاداش داده شود و ا      یبه ا  هـای     پـروژه  وهـا     دهی

  ؟به کار بسته شوندها  دهین است که چگونه ایحال سوال ا. کند  میموفق کمک
  اسـت کـه آن  یدارد هم او کس ای      دهی که ا  ی شخص .ن سوال هم ساده است    یادادن  البته پاسخ   

 . از موارد قبال اجرا شده است      یاری در بس  ،شود  می میتسلای      دهی که ا  ی زمان .آورد  می را به اجرا در   
 کـه منـابع   ی در موارد. استیک جمع بند ی ، بلکه ستیشنهاد ن ی پ ،استای       معامله انجام شده   نیا

ار یده پـرداز بـس    ی ا یجا هم همراه   نیکند اما ا    می ها را هماهنگ    ند سرپرست آن  یاز مورد ن  یخارج
 شخص مورد توجـه قـرار گرفتـه و          ینه کار ید ه در زم   ین بدان علت است که ا     ی ا .ارزشمند است 

ـ اهـا   دهی از ایاری بس.گذارد  می هم اثر  برکار او    هـستند وآسـان بـه کـار بـسته     یکـوچک هـای   دهی
  ).9ص  ،2003 ،لریم( شوند  می

   کارآمدیشنهادهایستم پیس

  :ر را خواهد داشتی زیها یژگیستم کارآمد وی س
  این که سیستم، یک سیستم است نه یک برنامه. 1
گـر  یداشته باشد و مادام که با ابتکـارات د         یکپارچگی با فرهنگ سازمان     یستیستم با ی س یعنی

 را  یراهبـرد هـای      در جهـت برنامـه     ی اهداف سازمان را توسعه نبخشد و کار مهم        ،سازگار نباشد 
  .ستی قابل توجه ن،انجام ندهد

  باید ارزشمند باشندها  پیشنهاد. 2
ـ  سازمان با  ، است یش عال ها ی   دهیکند ا   می  فکر یگرچه هر کس    کـه    داشـته باشـد    ینـد ید فرا ی
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ـ  آ نـی عید  ی نما یسته بررس یرا به طور شا   ها    دهیا ـ ا ا ی  ؟دهـد   مـی  شی را افـزا   یت مـشتر  یده رضـا  ی
 ش مواجـه  یسهم بازار را بـا افـزا      ؟برد  می  را باال  یمنی ا ؟دهد ی را کاهش م   یا چرخه زمان  ها ی   نهیهز
  .ست ارزش صرف وقت و تالش را نداردین نی و اگر چن؟دینما می

  خواهند در کارشان پیشرفت کنند خت کارکنانی باشد که میسیستم باید به دنبال شنا. 3
  که در جهت بهبود کارشـان تـالش        یه شناخت کار کسان   ی عل یفرهنگهای    یری از سوگ  یبرخ

 . دانـد یند آن را بهتر از خود فرد نمـ        ی فرا یچ کس کار و اجزا    یکه ه    حال آن  ؛ وجود دارد  ،کنند می
شـود و احتمـاال       مـی  نـد دچـار شکـست     ی فرا یجاست و ک  یدانند که کارشان چ     می کارمندان بهتر 

 بهبـود مـستمر   ین سنگ بنای دارند و ا،رندی که مورد پرسش قرار گ   ی زمان یبراای      بالقوههای    دهیا
ـ  به رشد ا   ،کند  می قیمرتبط با کار را تشو    های    شنهادی که پ  یشنهادیستم پ یک س ی .است ن مفهـوم   ی
  .گذارد  میت فکر کارمندت و استفاده از قدری پا به درون خالق کرده،کمک
  .های ستادی بار کار را باید بر دوش پیشنهاد دهنده گذاشت نه گروه. 4

 متعهد بـه انجـام کـار بـر     ید به اندازه کافیده اش شناخت کامل دارد بای که درباره ا   یکارمند
 ی مـستند سـاز    ، داشـته باشـد    یند حل مسأله رسم   یک فرا یات آن باشد و اگر سازمان       ی جزئ یرو
ـ  ر ؟ستیرا بردارد که مسأله چ    ها    ن قدم ید ا یاد با شنهیپ هـا     راه حـل   ؟ آن در کجاسـت    یشه اصـل  ی

د منـافع   یده با یکه ا  نی و باالخره ا   ؟کند  می ا راه حل مسأله را حل     ی آ ؟ترند کدامند و کدام اثر بخش    
 اما  ،ده خواهد داشت  یک ا ی، کارمند فقط    یبدون مستند ساز  .  را مشخص کند   یواقعهای    نهیو هز 
  .به پیشنهاد باارزش تبدیل نماید ممکن است آن را ید سازمستن

   باید اولین بررسی کننده پیشنهاد باشد،سرپرست کارمند. 5
ـ ن شـناخت را از شـغل دارنـد و در مـورد              یتر شی هستند که ب   یکارمند وسرپرست کسان   ک ی

ـ  ی سرپرست کارمند با   ،شنهاد مرتبط با شغل   یپ  یگـر ی باشـد و نقـش او مرب       ین نقطـه بررسـ    ید اول
هـا   از سـازمان  ای       پـاره  . اسـت  ی دادن بازخور به او و مستند سـاز        ،شنهادیکارمند در خالل ارائه پ    

  .دهند یق قرار میمورد ارج و تشوها  شنهادیسرپرست را در سازگار کردن پ
  باید با فرهنگ سازمان مرتبط باشد) پاداش(نوع جایزه . 6
 . دارد ی به فرهنگ سازمان و انتظارات آن بستگ        باشد یر مال یا غ ی یشنهاد مال ی پ ،ن که پاداش  یا
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ـ  یده پرداخـت پـاداش مـال      ی ا ،ز در شروع  یجاب کند و ن   ی سازمان ا  یاگر فرهنگ جار   ( زه  یا جـا  ی
د بر شـناخت    ی است و تاک   ی پاداش مسأله ثانو   ی اما در هر حال جنبه مال      .ک راه کار است   ی )هیهد

 الزم  ،شرفت مـستمر را در بردارنـد      یکه پ کوچک  های    شنهادیق پ ی تشو .باشد  می کار خوب کارمند  
   .است
   به نفع کارمند باشدسیستم نباید انحصاراً.  7
 باشد کـه    ی آن فقط در فکر کارکنان     یشنهادهایستم پ ی قابل تصور است که س     یندرت سازمان ب

د به فکر سود    ی شده با  یستم خوب طراح  یک س ی بلکه   ،از بودن دارند  یاحساس ارزشمند و مورد ن    
ی شنهادیـ ت پ یـ  هـم کـه بـا خالق       یوه کارمندان به عال .  سازمان و رشد اهداف آن باشد      رساندن به 

ک تکه کاغـذ    یدانند که فقط     ی می  خود را برتر از کسان     ، هم دارد  یشان منافع ماد  یدهند که برا   می
 باشد که اصـرار    ید بر کسان  ید با ی تاک .اندازند  می )شنهادهایصندوق پ ( غبار گرفته   های    را در جعبه  

  .اورندید فکرشان را با خودشان به محل کار بدارن
  ها اجازه ارائه پیشنهاد داده شود  باید به تیم.8

ـ  بایشنهادیـ ستم پیـ ک فرد اسـت و س یتر بهتر از فکر   شیمسلما فکر دو نفر و ب       یطید شـرا ی
ـ    می همها    می ت .ک فرد ارائه شوند   یش از   یشنهادها از سوی ب   یفراهم کند که پ    ر یـ غهـای     میتوانند ت

ند حـل مـساله سـاختمند    یک فرای که یم رسمیا ت یکنند و یده کار میک ای ی باشند که رو یسمر
   .کنند  میرا دنبال

 تعـداد مـشاغل و فرهنـگ        ،ل انـدازه  یسازمان از قب  های    یژگیشنهاد با و  یستم پ ی س یطرح واقع 
 ، شـده در جهـت شـباهت کارکنـان         یند خوب طراحـ   یک فرا ی .ردیگ  می ر قرار یسازمان تحت تاث  

  ).19-18، صص 2003پگی و درافت، (کند  افزایش بهبود مستمر و پیشبرد اهداف سازمان کمک می

  شنهادهایستم پیساختار س

 تفکـر خـالق     ،شنهاد موفـق  یـ ستم پ یـ که هـدف س    نیت و کارکنان و ا    یری ارتباط مد  جهتدر  
ـ ود   وجـ  ؛طلبـد   مـی  راهـا      کـار و فـراورده     یندهای کارکنان سازمان در جهت بهبود فرا      یتمام ک ی

ـ  درک ا،نی بنـابرا .گردد  می فراوانید و نبود آن باعث خطاهاآی  می الزم به نظر یساختار رسم  ن ی
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مهـم اسـت و   هـا   ستم و دادن پاداشیت از س  یریت مد ی حما ، هم ی برا )شنهادهایستم پ یس( ند  یفرا
ه شـده کـه اسـاس       ی توصـ  . انجام شود  یدرستشود کار ب     می ک ساختار باعث  ین رابطه وجود    یدرا
ن افراد بـه    یندگان کل کارکنان سازمان باشند که ا      ی از نما  ) نفر 15 تا   10( معقول  ای      تهیاختار کم س
ـ ته در تمام مـوارد مربـوط بـه اخـذ، ارز    ین کمی ا.شوند  میمی تقس یفرعهای    تهیکم  و پـاداش  یابی

ی بنـد   را زمان ییگردهماهای     برنامه ،ح را به عهده دارد    ی صح یابیت ارز یولیرد و مسؤ  گ  می میتصم
ن ی همچنـ  .هاسـت  ت برنامـه  یول موفق ؤد و مس  ینما  می ت مذاکره یریا مد ب در مورد بودجه     ،کند می
ه شـده  ی توصـ .ردیـ  قـرار نگ   یا کم توجه  ی مورد غفلت    یشنهاد معقول یچ پ ین است که ه   یول ا ؤمس

   .ت را مورد استفاده قرار دهندیری از کارکنان و مدیبیته ترکین کمی ایها برا که سازماناست 

  ستمیوارده س

د کـه هـر   ن باشـ یرد و مقررات طـور   یسهولت در دسترس افراد قرار گ     ید ب شنهاد با یپهای    فرم
 ،دهنـد   مـی ا بهبـود یش ی او را افزایکارهای  ا فراوردهیندها ی که فراینه اموریکارمند بتواند در زم 

ت کـار   یفیکق  یق بازخور و تشو   یممکن است تا از طر    های    دهی خلق ا  ی، هدف واقع  .شنهاد بدهد یپ
د بـه کمـک     ی هستند که با   یه تصورات یاولهای    دهید بدانند که ا   یته و سازمان با   ی کم .دا کنند یبهبود پ 

ـ ن و روشـن شـدن ا  یـی نه تبین است که در زمیته ایکار کم. شوندیابین و ارز  ییگران تب ید هـای   دهی
د تـا   یباها    فرم. وردرش در آ  یها را به شکل قابل پذ       د تا آن  یه سوال کند و به کارمند کمک نما       یاول

  .حد امکان ساده باشند

  ندیفرآ

تر به محل کـار      شی مالحظه ب  یشنهاد را پر کنند و اگر الزم شد برا        ید بتوانند فرم پ   یکامندان با 
 از سـوی    ی مقـدمات  ی بررسـ  .ار گـذارد  ی پرکردن در اخت   ید وقت مناسب برا   یته با ی کم ،خود ببرند 

ه را از کارمند بـه      یادداشت و تشکر اول   ی یرا در دفتر  شود که اطالعات      می  انجام یته فرع یک کم ی
 با کارمنـد    ، الزم باشد  یسیا بازنو ین  ییسازد و چنانچه تب     می آورد و روال کار را مشخص       می عمل

  .کند  میرد و او را کمکیگیتماس م
افـت  یشنهاد در یـ  کـه پ   یار قابل انعطاف باشند و زمان     ید بس یرنده با یم گ ی تصم یشنهادها برا یپ

 یافت و آن را بررس    یشنهاد شما را در   یما پ « :مثالً . به کارمند داده شود    ید پاسخ مکتوب  ی با ،دشو یم



 165     )1(های دولتی ایران  استقرار و اجرای نظام پیشنهادها در سازمانهای بررسی و شناخت چالش

 

ته آن را به نفع شما منظور خواهـد         ید کم ین که بدان  یده شماست وا  ی تشکر از ا   ین برا ی ا .میا نموده
فرسـتاده  یته   کم ی اعضای ن پاسخ برا  ی ا ی و کپ  ». به شما داده خواهد شد     تر بعداً  شی بازخور ب  .کرد
 وفق دهنـد و راه      یریم گ یتصمهای    ندیرا با فرا  ها    شنهادین است که پ   یته در ا  یت کم یولؤ مس .شود
ـ  تعو ،ا ردّ یرش  یت در رابطه با پذ    یرند و در نها   یو مالحظات مناسب را در نظر بگ      ها    حل ـ ق و   ی ا ی
  .م گرفته شودیگر تصمی دیشنهادهایب با پیترک

  ها پاداش

ـ ه نمایـ  بودجـه آن را ته یتـه اصـل   یه کند و کم   یم پاداش را تعب   ستید س ی با یته فرع یک کم ی  .دی
توانـد    مـی رد کـه  یـ  ملمـوس در نظـر گ      ی پاداش ،دهد ی می شنهادی که پ  ی هر کس  ید برا یسازمان با 

ن یت شناختن است بنـابرا    ی به رسم  ی برا ،هین پاداش اول  ی ا .س باشد یف و خودنو  ی ک ، چتر ،راهنیپ
 ،هـا   پـاداش یته بـرا ی کم.آورند  میآن را باارزش به حسابگر یشود و کارمندان د  یباعث غرور م  

  :ردی را در نظر بگید مواردی بای ول،کند  مینی معییارها و پارامترهایمع
تری به پیشنهادها نـسبت بـه کارمنـدان صـف             دسترسی بیش  ،ـ مدیریت و کارمندان خدمات    

هر دو باید از نظر تاثیری      .  شود  برای هر دو قشر باید درجه برابری در نظر گرفته          ،بنابراین. دارند
  .  مورد مالحظه قرار گیرند،اند که بر سازمان و عمق تفکر در پیشنهاد داشته

ـ برخی از کارمندان ممکن است از دیگران نیرومند تر باشند و این کیفیتی است که بایـد بـه                
 .آن توجه شود

 ).22-24، صص 1997بل، (  پولی باشند ها نباید الزاماّ ـ پاداش

  :مزایای زیر را دربردارندها   پاداشیاعطا
  ؛کند یک برنامه ساختمند خوب کارکنان را به مشارکت ترغیب می: ـ ایجاد مشارکت
های بـا کیفیـت       شوند و ایده   افراد به مرور زمان نسبت به سازمان وفادار می        : ـ ایجاد وفاداری  

  ؛کنند خلق می
  ؛کیفیت دخیل باشندمیتوانند در افزایش ها  پاداش: ـ ایجاد کیفیت
هـا پـاداش مـادی      اعـم از اینکـه آن   ،انـد  برای کارکنان انگیزشـی   ها    این برنامه : ـ ایجاد ارزش  

  ؛بگیرند یا پاداش درونی
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 .دهند شکل میها  تعهد مدیریت را نسبت به کارکنان و برنامهها  پاداش: ـ ایجاد تعهد

های ناشی از ایده هایـشان    هش هزینه های پیشنهاد سنتی که به کارکنان بر اساس کا          اما سیستم 
دهند مشکالتی نیز از این قبیل در بر دارند که در مورد کارهـایی کـه منـافع غیـر                     پاداش مالی می  

 سیستمی به نـام سیـستم مبتنـی بـر امتیـاز             ،بنابراین. ای نمی پردازد       کسی ایده  ،مادی در بر دارند   
گیرنـد و امتیـازات       امتیاز مـی  ها    ت در برنامه   افراد بر اساس مشارک    ،شود که بر اساس آن     ایجاد می 

  :مزایای این سیستم عبارتند از. شود  داده می»های برنده ایده«ها و نه فقط  برای کلیه فعالیت
 بـر اسـاس مـشارکت       ازات بعـضاّ  یرند و امت  یگ  می زهی کارمندان جا  ی تمام :احساس عدالت . 1

  ؛شود  می در نظر گرفته»برترهای  دهیا« یازات برای از امتیالبته سهم. دهیت ایفیاست تا ک
   :»چهارم شدن« اجتناب از مشکل .2

 امـا  ؛شـوند  ید مـ یه ورزشکاران از گرفتن مدال ناامیرند و بقیگ ی نفر مدال م3در ورزش فقط    
ـ  ا.رندیگ یزه میشان انتخاب نشده جایده های که ایتر افراد شی ب،دهیت ایریدر مبارزه مد   ن عمـل  ی

  ؛کند ی میریگ جلویزشی انگیاز ب
ـ  کنترل اسـت و افـراد بـا توجـه بـه مقا             ی برا یازات ساز و کار   ی امت :ی چالش فرد  .3 سه بـا   ی

  ).1-5ص  ص،2006 ،کی ناتیماجیا( رندیگ یاز میگران امتید

  یشنهاد در سطح جهانیستم پیمدل س

ق یتـشو   و آگاهنـد  کارمندان از اهداف توسـعه سـازمان         یسطح جهان های    شنهادیستم پ یدر س 
ـ  بر بهبود شغل     ید کل ی تاک .ما در جهت اهداف باشند    ی ارائه کنند که مستق    ییده ها یاتا  وند  ش یم ا ی
 درصـد   30 کم کردن    ،ها ی خسارت  درصد 50 کاهش   . مرتبط با اهداف سازمان است     ینه کار یزم

ـ از اهـداف    هستند   ییها  مثال ی،ش سطح خدمت به مشتر    ی افزا ،دوره کار  ستم یـ  کـه س   یجیا نتـا  ی
  .د داشته باشدیاند بر آن تاکتو یشنهاد میپ

  :ها شنهادالزاماتی برای اثر بخش کردن سیستم پی
  ؛دیل دهید تشکیند جدیجاد فرای ایند برایت از فرایم حمایک تـ ی
 ؛دی کنیشنهاد را طراحیستم پیسـ 
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 ؛دییح نمای را تشریتیفرا ساختار حماهای  نقشـ 

 ؛دیند را با اهداف سازمان همراه کنیاهداف فراـ 

 ؛دییجاد نمایند پاداش را ایفرا ـ

 ؛دیند ارتباطات را برقرار کنیفرا ـ 

 یید؛نظارت نماها  شنهادیستم پیبرمشارکت کارکنان و آموزش سـ 

 ید؛را بهبود بخش د و آنیی نمایابی ارز،ند را کنترلیفراـ 

ـ د تا بدانند چگونـه با     یند آموزش ده  یران و کارکنان در رابطه با فرا      یبه مد ـ   را انجـام   د کـار    ی
 ؛دهند

  :تواند شامل عناوین زیر باشد ـ آموزش کارکنان می
  ؛کند  میشنهاد کاریند پیچگونه فراـ 
  ؛شنهاد کدامندیند پیاهداف ساالنه فراـ 
 ؛ دارندیفی آن چه تعریایمشارکت کارکنان و مزاـ 

 ؛ بهبود مشارکت کارکنان چگونه باشدیت برایریرفتار مدـ 

 ؛ستید چیده جدیند ایرکنان در فرات و کایریت مدیولؤمس ـ 

  .ده از سوی کارکنان چگونه باشدیچگونه پر کردن فرم اـ 
  :نشان داده شده استصفحه بعد  2 در شکل شماره یشنهاد سطح جهانیستم پیمدل س
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  یشنهاد سطوح جهانیستم پیک مدل سی: 2شکل شماره 

  
  

  88،ص1996،ساواگر
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   نتیجه

ان مـسأله   یـ ران پرداخت و سپس در ب     یشنهادها در ا  ی نظام پ  یری مقدمه به شکل گ    این مقاله در  
 ی کـه اثـر بخـش      یو مـوانع  ها    از چالش ای      ران به ذکر پاره   یقات انجام شده در ا    یبا استفاده از تحق   

ـ  در دنبالـه بـا ارائـه         . اشـاره نمـود    ،اند رو ساخته   هرا با مانع روب   ها    داشنهینظام پ   یک مـدل نظـر    ی
ـ ان شـد کـه      یـ  شـدند و ب    یشنهاد خوب معرفـ   یک پ یشتن و ارائه    اثر گذار بر نو   های    شاخص ک ی

ن ی همچنـ  . داشـته باشـد    یژگیه استوار بوده و حداقل هشت و      ی پا 4د بر   یشنهاد موفق با  یستم پ یس
  .دی ارائه گرد1یشنهاد سطح جهانیستم پی هم به عنوان مدل سی نظریمدل

 کـه   یارائه شده و مقاله بعد    ها    هادشنی نظام پ  ی نظر ین مقاله حاضر عمدتا در رابطه مبان      یبنابرا
اسـتقرار و   هـای     ق بـه چـالش    یـ  تحق ی با توجه به سوال اصل     . است یدانیق م ین تحق یبخش دوم ا  

 ) استان قـم   ی دولت یها  سازمان یمطالعه مورد (ران  ی ا ی دولت یها در سازمان ها    شنهادی نظام پ  یاجرا
   .خواهد پرداخت

 

                                                 
1 . world class suggestion system 
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